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Tisková zpráva                                Praha, 31. března 2015 
 

Česká spo řitelna spouští druhé kolo úsp ěšné kampan ě I vaše karta pom ůže, 

opět věnuje minimáln ě 1 mil. K č zrakov ě postiženým 
 

 Marketingová kampa ň České spo řitelny I vaše karta pom ůže startuje 1. dubna 2015. 

 Za každou platbu kartou ČS v pr ůběhu akce banka p řispěje svému dlouholetému partnerovi, Domovu 

Palata. 

 V prvním kole kampan ě, která b ěžela loni na podzim, ČS věnovala Palat ě přes 1 mil. K č na nákup 

čtecích pom ůcek. 

 

V období od 1. dubna až do 31. kv ětna 2015 zopakuje Česká spo řitelna úsp ěšnou marketingovou kampa ň z 

podzimu minulého roku: za každou platbu kartou České spo řitelny, kterou klienti v tomto termínu uskute ční, 

přispěje banka zrakov ě postiženým senior ům z Domova Palata. Toto za řízení podporuje už celých 122 let a 

právní p ředchůdci České spo řitelny stáli také u jeho vzniku. Minulý rok v ěnovala Česká spo řitelna Domovu 

Palata na po řízení speciálních čtecích pom ůcek a dalšího vybavení částku 1 079 000 K č. Letos p ůjdou 

prost ředky zejména na nákup speciálních pe čovatelských polohovacích l ůžek. Tvářemi kampan ě se staly dv ě 

milé a vitální obyvatelky Domova Palata, jednadevad esátiletá Ji řina V. a o t ři roky starší Alena L. 

 

„Spořitelna letos slaví 190. let své existence a Domov Palata je naším nejstarším společensky odpovědným 

projektem. Proto jsme opět neváhali spojit vysokou aktivitu našich klientů při placení kartou s pomocí lidem se 

zrakovým postižením. Věřím, že se klienti zapojí i letos a pomohou tímto dostupným, pohodlným a bezpečným 

způsobem placení Palatě získat potřebné vybavení." říká Lukáš Hemek, ředitel podpory retailu a kartového centra 

České spořitelny.  

 

Domov Palata je jedno z nejstarších zařízení svého druhu u nás a poskytuje péči lidem se zrakovým postižením z 

celé České republiky. Vznikl z iniciativy právních předchůdců České spořitelny na konci 19. století a banka ho 

prostřednictvím Nadace České spořitelny podporuje dodnes. 
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Havligerová  Klára Pa česová   
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS  
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 

 
Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do 
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků  
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup 
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
 
 
 


